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СКЛАД 
 
 міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
 
1.  Підлісний Юрій 

Іванович 
заступник міського голови, регіональний 
координатор Програми протидії туберкульозу, 
голова ради 

2.  Рязанцева Світлана 
Іванівна 

заступник  начальника відділу охорони 
здоров”я Слов”янської міської ради, перший 
заступник голови ради 

3 Смирнов Віктор 
Сергійович 

голова постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров'я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики, заступник голови ради (за 
згодою) 

4 Карелін 
Михайло Вікторович 

керівник громадської організації “Наша 
допомога”, заступник голови ради (за згодою) 
 

5 Хріпкова 
Любов Василівна 

головний спеціаліст відділу охорони здоров”я 
Слов”янської міської ради, секретар Ради 

 

Члени Ради: 
6. Бочарова Любов 

Олексіївна 
 

член ГО «Жінки Слов'янська» (за згодою) 

7 Дуднік Петро 
Анатолійович 

засновник дитячого центру «Паруса надії» (за 
згодою) 
 
 

8 Жукова Наталія 
Володимирівна 

директор КУ «Центр обліку бездомних громадян 
з будинком нічного перебування Слов‘янської 
міської ради»  
 
 

9   Ковальова Валентина 
Володимірівна 

голова міської організації товариства Червоного 
Хреста України (за згодою) 
 
 

10. Кузнєцова Ірина 
Олексіївна 

лікар-епідеміолог Слов'янської районної філії 
ДУ «Донецький обласний лабораторний центр 
державної санітарно-епідеміологічної служби 
України» (за згодою) 

11. Кушаков Олександр 
Миколайович 

завідувач  Центра профілактики та боротьби зі 
Снідом, кабінет «Довіри»  
 

12 Міліцин Віталій 
Станіславович 

голова правління ДОГО «Перемога» (за згодою) 



13 Міщенко Олександр 
Миколайович 

начальник відділу у справах сім” ї, молоді, 
фізичної культури і спорту Слов'янської міської 
ради  

14 Овчаренко Вадим 
Миколайович 

начальник відділу освіти Слов”янської міської 
ради 
 

15. Попова Наталія 
Константинівна 

Директор ТОВ «ТРК «САТ+» (за згодою) 
 
 

16. Свинаренко Світлана 
Олексіївна 

в.о.директора центру соціальних служб у 
справах сім” ї, дітей, молоді 
 

17 Смаль Людмила  
Іванівна 

міський фтизіатр, завідувачка диспансерного 
відділення КЛПЗ «Міський 
протитуберкульозний диспансер»  

18. Соколова Олена 
Сергіївна 

начальник служби у справах дітей Слов”янської  
міської ради 

19. Трунов Артем 
Євгенійович 

старший інспектор сектору привінтивної 
діяльності Слов'янського ВП Краматорського 
ВП ДУНП України в Донецькій області (за 
згодою) 

20. Чумак Ігор 
Володимирович 

соціальний працівник ГО «Фонд «Стимул» (за 
згодою) 

 
 

21. Шерлаімова Ірина 
Іванівна 

головний лікар КЗ «Міський центр здоров”я» 
 
 

 
 
 

Керуючий справами виконкому     О.А. Огаркова 
        


